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Činnosti KOS od posledného VZ 5.10.2021 
 

17.10.2021 Pripomienkovanie Stratégie dlhodobej starostlivosti v SR 

 

25.10.2021 Ţiadosť o informácie MPSVR SR 

 v súvislosti s nevyplatenými COVID odmenami v ZSS – odpoveď prišla  3.11.2021. 

27.10.2021 Stretnutie s premiérom  SR Eduardom Hegerom 

Oboznámili sme p. premiéra s našimi aktivitami, s tým, čo sa nám doteraz podarilo, ale aj s tým, 

kde nenachádzame ochotu. Prisľúbil nám pomoc pri spolupráci s ministerstvami, prípravnými 

skupinami, i pri tvorbe momentálne pripravovanej legislatívy. 

 Dohodli sme sa na písomnom dopracovaní a odoslaní našich priorít a ich riešení. 

             29.10 – 10.11. – spracovávanie priorít pre premiéra. 

31.10.2021 Článok v Slovenských národných novinách 

 Podceňované slovenské  opatrovateľky - .rozhovor s D. Grafikovou. 

11/2021 – Konferencia APSS – Prechodná a finálna stabilizácia Sociálnych sluţieb 

            26.11. – odpoveď MPSVR vo veci nevyplatených odmien a zvýšenia platových tried opatrovateliek, 

            VŠZP – debata o moţnej spolupráci, 

            TK – Hartmann. 

12/2021 – Ţiadosť o objasnenie pracovného postupu opatrovateliek v súvislosti s podávaním liekov 

v zss ( SKSaPA, MZSR MPSVR) 

7.12. Rádio Slovensko - Téma ako sa ţije opatrovateľkám seniorov.  Hosťami relácie boli aj naši 

členovia - Anetta Strýčková, Mária Moricová, Dana Grafiková. 

16.12.2021 Videohovor s MPSVR SR - p. Fedorová, p. Cangár, p.Salančíková, za KOS: Dana 

Grafiková, Iveta Ţdiľová. 

21.12.2021 Videohovor s MZ SR-  p. Gondárová Vyhničková, p. Laurinc, p. Fabiánová, za KOS: 

Iveta Ţdiľová, Anetta Strýčková, Dana Grafiková. Jaroslav Servátka 

16.12. – odpoveď z MZ SR na ţiadosť a podanie podnetu na MPSVR vo veci úpravy prílohy č. 4 

zákona 448/2008 Z. z. časť 1. písm. f - rozšíriť kompetencie z domácej starostlivosti na pobytové 

soc. Zariadenia. 

20.12.2021 Pripomienky a Návrhy KOS  

adresované sociálnemu odboru na MPSVaR vo veci úpravy znenia Zákona č. 448/2008 Z. z.:  

- jasná definícia pojmu opatrovateľ, opatrovateľská činnosť v §16  Odborné činnosti,  rozšírenie 

cieľovej skupiny uţívateľov komunitných centier na osoby ZŤP, v dôchodkovom veku a pre výkon 

opatrovania FO so ZŤP, a uznanie odbornosti, kvalifikácie a kompetencií na výkon  špecifických 

ošetrovateľských výkonov  sestrám  v ZSS + primerané plat. ohodnotenie. 

7.1.2022 Markíza - Reflex 

Markíza-Reflex 7.1.2022 Opatrovateľky v Rakúsku, za KOS  Dana Grafiková 

12.1.2022 Nový učebný odbor – odborný asistent 

Online stretnutie projektového tímu ZA ţupy a Asociácie odborných pracovníkov sociálnych 

sluţieb - téma- Nový učebný odbor odborný asistent/opatrovateľ. 
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14.1.2022 Dopyt – ochrana členky KOS pri karnom opatrení zo strany zamestnávateľa 

Ţiadosť našej členky a pomoc pri karnom opatrení, ktoré nepovaţuje za správne a následne 

odoslanie všetkých podkladov p. komisárke JUDr. Stavrovskej, keďţe je podozrenie aj na 

porušovanie práv klientov. 

14.1. 2022 Ţiadosť na MPSVR – štatistika vzdelávania v odbore Opatrovateľ 

SR v súvislosti so zisťovaním dostupnosti vzdelávania v odbore Opatrovateľ, resp. Starostlivosť o 

seniorov. Na základe ţiadosti bolo zistené, ţe za posledných 5 rokov 2017-2021 tento odbor 

poskytovali iba dve SOŠ a počet absolventov bol 2017-11, 2018-6, 2019-4, 2020-8 a v r. 2021-0. 

18.1.2021 – Stanovisko KOS k otvoreniu nového učebného odboru  

KOS vydalo súhlasné stanovisko k pilotnému projektu vzdelávania v novom odbore, ktorý by mal 

byť orientovaný na sociálno-zdravotnú starostlivosť. Štúdium by malo začať na SZŠ v Liptovskom 

Mikuláši od 9/2022. 

19.1.2022 Výzva PSS, opatrovateliek a sestier vláde 

 Výzva poskytovateľov sociálnych sluţieb, opatrovateliek a sestier vláde.  

Spojili sme sa: Asociácia poskytovateľov sociálnych sluţieb, Komora opatrovateliek Slovenska a 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek - sekcia sestier v sociálnych sluţbách, ţiadame o 

termínované riešenia horúcich problémov v sociálnych sluţbách. Výzvu sme odovzdali vláde. 

21.1.2022 Webinár 

Účasť na webinári „ Sociálne sluţby v legislatíve Slovenskej republiky“. 

15.2.2022 Stanovisko k návrhu poslancov strany Hlas-SD k zvýšeniu platov opatrovateliek. 

 Súhlasné stanovisko k novele zákona 448/2008, ktorá chce na tri etapy radikálne zvýšiť  platy 

 opatrovateliek v SR. Predkladateľmi sú poslanci strany Hlas-SD. 

16.2.2022 Dámsky klub TV Markíza 
  Téma - Opatrovateľstvo a Nadačný fond Hartmann-u (Hosť D. Grafiková). 

25.2.2022 Rádio Lumen  

 Rádio Lumen -Vitaj doma rodina! (Hosť D. Grafiková). 

16.3.2022 Stanovisko KOS k návrhu úpravy zákona z dielne poslancov 

 o modifikácii určovania finančného príspevku pri poskytovateľom soc. sluţby. 

29.3 2022 Konferencia 

Účasť na Konferencii“ Participácia a dlhodobá starostlivosť“ – organizovaná Úradom 

splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

1.4.2022 Ţiadosť o informácie z MPSVaR 

 v súvislosti s vyplácaním infekčných príplatkov a odmien v ZSS. 

13.4.2022 Rádio Slovensko: Hosť Nory Gubkovej  (Hosť: D. Grafiková). 

14.4.2022 Stretnutie s p. Ľubicou Gálisovou - prezidentkou Fóra pre pomoc starším. 

26.4.2022 Zasadnutie poroty DOBRÉ SRDCE  

 Národná cena starostlivosti - DOBRÉ SRDCE 2022 štartuje svoj 3. ročník - zasadnutie poroty,  za 

 KOS D. Grafiková 

4.5.2022 Pracovné stretnutie s komisárkou pre osoby ŤZP 

 Stretnutie s komisárkou JUDr. Zuzanou Stavrovskou - Úrad komisára pre osoby so zdravotným 

 postihnutím. D. Grafiková. 

 

 

https://www.komoraopatrovateliek.sk/blog/radio-slovensko-host-nory-gubkovej
https://www.komoraopatrovateliek.sk/blog/stretnutie-s-p-lubicou-galisovou
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18.6.2022 Stretnutie poroty DOBRÉ SRDCE - výber finalistov ( D. Grafiková). 

21.6.2022 Vizionári – TV Noviny Markíza 

 Téma: Bude sa mať kto starať o našich seniorov? (Hosť D. Grafiková). 

24.7.2022 FCB KOS – Zaradenie Opatrovateliek do platovej triedy 

 odôvodňovanie zaradenia opatrovateliek. do vyššej platovej triedy z dôvodu kombinovanej fyzickej 

 a psychickej náročnosti, vo vzťahu k zneniu §84 ods.8 Zákona č. 448/2008 Z. z. a kvalifikačným 

 úrovniam opatrovateľov.  

7/2022 Prieskum všeobecných očakávaní nadriadených od roly opatrovateľky V ZSS. 

23.8.2022 Šarm Rozhovor s predsedníčkou KOS Danou Grafikovou. 

25.8.2022 Pracovné stretnutie s europoslankyňou 

 Stretnutie s p. europoslankyňou  Miriam Lexmann, za KOS D. Grafiková. 

12.9.2022 Valné zhromaţdenie KOS 2022 

 

12.9.2022 Galavečer DOBRÉ SRDCE  

 

20.9.2022 Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MPSVR 

 stretnutie na MPSVR s pani štátnou tajomníčkou PhDr. Soňou Gaborčákovou. Za KOS 

 predsedníčka p. Dana Grafiková a odborní poradcovia Ing. Milada Dobrotková a Jaroslav Servátka 

 MBA. 

21.9.2022 Partnerská spoluúčasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii Alzheimer Fórum 2022 

 Medzinírodná ved. konferencia Alzheimer Fórum 2022 - Memory centrum – (boli sme partneri). 

23.9.2022 Rádio Regina - Západ 
 Rozhovor o opatrovateľkách, ich nedostatku, s tým súvisiacimi problémami, D. Grafiková z 

 pohľadu opatrovateliek, p. Ghannamová z pohľadu zamestnávateľov. 

1.10.2022 XXI. Odbornej konferencie Asociácie poskytovateľov sociálnych sluţieb. 

 Za KOS Dana Grafiková a Mgr. Iveta Ţdiľová. Vystúpili sme s príspevkom na tému - čo by sa 

 muselo zmeniť, aby opatrovateľky zotrvali u zamestnávateľa a neodchádzali z profesie. 

6.10.2022 Memorandum o spolupráci so ZP UNION  

Memorandum o spolupráci so zdravotnou poisťovňou UNION - benefity pre členov a rod.   

príslušníkov. 

15.10.2022 KONFERENCIA AKTÍVNE STARNUTIE A MEDZIGENERAČNÁ SPOLUPRÁCA 

  Za KOS-D. Grafiková. 

25.10.2022 Pracovné stretnutie a poradkyňou pani prezidentky. 

Prezidentský palác - Stretli sme sa s poradkyňou pani prezidentky p. Oľgou Gyarfášovou                 

a p. Luciou Ďuranovou. 

25-26.11.2022  6. ročník celoslovenskej pacientskej konferencie v Bratislave (D.Grafiková) 

6.12.2022 TA3 - Rozhovor - téma stabilizačné príspevky D.Grafiková v náväznosti na vydanie našej TS. 

6.12.2022 Youtube - verejné poďakovanie (Nadácia Hartmann a D.Grafiková)  v spolupráci s nadačným 

 fondom Hartmann poďakovanie opatrovateľkám a opatrovateľom - Youtube D. Grafiková, 

 streamované na soc. sieťach. 
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Tlačové správy: 

4.8.2022 TS Situácia s personálom sa zhoršuje nielen v zdravotníctve, ale aj v sociálnych sluţbách, 

 hrozí, ţe sa nebude mať kto starať o prijímateľov sociálnych sluţieb. 

15.8.2022 TS  Vláda neplní svoje programové vyhlásenie v rámci sociálnych sluţieb, je to na úkor 

 všetkých v systéme. 

28.8.2022 TS    Zariadenia sociálnych sluţieb môţu mat váţny problém s personálom. 

11.10.2022 TS  Prvý krok reformy dlhodobej starostlivosti je v stabilizácii personálu, nie v stavaní nových 

 zariadení 

6.12.2022 TS  Stabilizačný príspevok nie je riešenie 

 

Spolupráca s o. z. Mosty pomoci  

- Od 13. 5. 2022  prieskum na tému „Ošetrovateľské úkony vykonávané reálne opatrovateľkami                   

v zariadeniach“.  

- V priebehu roka 2022  vyuţilo ponuku prednášok OZ Mosty pomoci spolu  62 členov KOS (formálnych 

opatrovateliek a opatrovateľov) s členskou zľavou 50 % z poplatku za vzdelávanie, ktorý uhradil 

zamestnávateľ.  

100% zľava naďalej platí pre všetkých neformálnych opatrovateľov/ky na jednotlivé online prednášky, 

alebo kompletný kurz opatrovania (bez vystavenia certifikátu).   

- MODRÁ SKRINKA - Rozpracovaný projekt elektronizácie a printovej verzie, pre neformálne 

opatrovateľky a opatrovateľov. 

 


